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Samenvatting van de rechten van de (potentiële) beleggers 
 
In dit document vindt u een samenvatting van uw belangrijkste rechten als deelnemer in een instelling 
voor collectieve belegging in effecten (ICBE) zoals bepaald in de Verordening (EU) 2019/1156 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het faciliteren van de 
grensoverschrijdende distributie van instellingen voor collectieve belegging en houdende wijziging van 
de Verordeningen (EU) nr. 345/2013, (EU) nr. 346/2013 en (EU) nr. 1286/2014.  
De opsomming is niet limitatief. Voor een volledig overzicht van de rechten, adviseren we u steeds het 
prospectus van de desbetreffende ICBE te raadplegen.  
 
De rechten bevatten onder meer: 
 
Het recht om te participeren in beleggingen van de ICBE 
Als houder van deelbewijzen van een ICBE heeft u het recht om proportioneel deel te nemen in de 
winsten en de verliezen van het respectievelijke compartiment van de ICBE. U houdt hierbij rekening met 
de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op het compartiment. In het prospectus van de ICBE 
vindt u alle informatie met betrekking tot het beleggingsbeleid van elk compartiment en de voorwaarden 
van de rechten van deelneming.  
 
Het recht om rechten van deelneming te verkopen 
Iedere houder van deelbewijzen heeft het recht om de terugkoop te vragen van de rechten van 
deelneming. De wijze waarop deze worden teruggekocht en op basis van welke netto inventariswaarde 
dit gebeurt, wordt beschreven in het prospectus van de ICBE.  
 
Het recht op inkomsten 
Iedere houder van deelbewijzen heeft recht op een proportioneel deel van de inkomsten van het 
compartiment waarin hij heeft belegd. De uitwerking van dit recht zal afhankelijk zijn van de aard van de 
deelbewijzen. Bij kapitalisatiedeelbewijzen zullen de inkomsten herbelegd worden door de ICBE. Bij 
distributiedeelbewijzen kunt u op een bepaald tijdstip een dividenduitkering ontvangen. De concrete 
uitwerking van dit recht wordt omstandig beschreven in het prospectus van de ICBE.  
 
Het recht op informatie 
Als houder van deelbewijzen heeft u recht om informatie over de ICBE waarin u heeft belegd te 
ontvangen. Meer details zijn opgenomen in het prospectus van de ICBE.  
 
Het recht op gegevensbescherming 
Als houder van deelbewijzen heeft u rechten (afhankelijk van de toepasselijke wetgeving) met betrekking 
tot uw persoonsgegevens, waaronder het recht op toegang en het laten rechtzetten van uw 
persoonsgegevens of het recht om zich te verzetten tegen een verwerking van de persoonsgegevens. 
Voor meer informatie verwijzen wij u door naar onze privacyverklaring die beschikbaar is op 
https://www.crelan.be/nl/particulieren/artikel/privacy-documents 
 
Recht om deel te nemen aan en te stemmen op een Algemene Aandeelhoudersvergadering 
Iedere houder van deelbewijzen heeft het recht om te worden opgeroepen om in persoon of bij volmacht 
aanwezig te zijn op en te stemmen op een Algemene Aandeelhoudersvergadering van de ICBE waarin de 
houder heeft belegd. 
 
Recht om een klacht in te dienen 
Iedere houder van deelbewijzen heeft het recht een klacht in te dienen. Onze klachtenprocedure vindt 
u terug op: https://www.crelan.be/nl/particulieren/artikel/klachtenbehandeling 
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